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Lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden
tukeminen lastensuojelun perhetyössä ja
perhekuntoutuksessa. Kohti monitoimijaista, yhteistä
perhetyötä

n Arviointi mallin yhtenä sisältöelementtinä
nMitä arvioidaan?

Lapsen ja perheen elämäntilannetta ja tuen tarvetta
n Arvioinnissa tuotetaan tietoa palvelutarpeesta:

n ennen lastensuojelun palveluihin tuloa;

n työskentelyä aloitettaessa;
n työskentelyn aikana ja sen jälkeenkin

n Arvioinnin käytännöt ovat epäselviä

Sosiaalityö tietotyönä

n Sosiaalialan työntekijät ja opettajat ovat tietotyön suurimpia
ammatillisia ryhmiä. (Julkunen ym. 2004).

n Tietotyössä korostuvat tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn
ja uuden tiedon tuottamiseen liittyvät tehtävät ja työn
vaatimukset.

n Tietotyössä on merkitysten tulkinnoilla – eli ns. toisen asteen
työllä – ratkaiseva osuus tiedon käytössä.

n Mallinnukset ovat tietotyön tuotoksia.
n Vrt. uudenlaiset ”tietokäytännöt” sosiaalityössä esim.

käytäntötutkimus.

Arvioinnin kohde?

n Mitä tietoa tarvitaan, missä sitä kerätään, kuka kerää,
kuka koordinoi ja syntetisoi, mikä on tiedon merkitys
kun tehdään johtopäätöksiä

n Millaisilla arviointimenetelmillä ja mistä
viitekehyksestä käsin arviointia tehdään ts. tietoa
tuotetaan?

n Miten perhetyöntekijöiden lähityössä tuottama tieto
saadaan täydentämään sosiaalityöntekijöiden
kokoavaa työtä?

n Kun lapsen ja perheen elämäntilanne ja tuen tarve
ovat arvioinnin kohteena, niin mitä sillä tarkoitetaan.

n Perhetyön kohdetta on vaikea standardoida, koska
sillä on seuraavia ominaisuuksia (Pölkki, Vornanen,
Colliander, 2016) :
n Asiakkaiden tarpeiden moninaisuus

n Pitkäkestoiset ja kompleksiset työskentelyprosessit

n Interventioiden vaikutukset voivat olla välittömiä joissakin
tapauksissa, kun taas toisissa tapauksissa ne ilmenevät

pidemmän aikavälin tuloksena
n Interventioilla saattaa olla negatiivisia sivuvaikutuksia

nMuutoksen tuottamisessa on sosiaalisella

vuorovaikutuksella tietty rooli, joka voi olla ratkaiseva

Esityksessä eteneminen:
erilaisia näkökulmia tiedonmuodostukseen

n Monialainen yhteinen osaaminen
n Kohteen kompleksisuus
n Vuorovaikutuksessa rakentuva asiakkuussuhde
n Perhetyön ja –kuntoutuksen kohteena

kehitysprosessi
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1 Monialainen yhteinen osaaminen

Rajat ylittäen asiakasta tukien –hanke
”PULMAT KASVAT MUTTA PERHEET PÄRJÄILEVÄT”

“Kyllä mä arvelisin, että se on jotain psykiatrista... tää on taas sitä
osaamisaluetta, joka ei suoranaisesti liity [omaani], mutta mä
maallikkona voisin arvioida, että nämä on niitä asioita, joista pystyy
päättelemään, että jotakin psykiatrista ongelmaa [äidillä] on. Olen
joskus ollut huolissani siitä, että miten tässä vielä käy... Meidän
rooli on tässä kuitenkin aika pitkälle tämän kokoaminen ja lasten
selviämisen tukeminen.” (Sosiaalityöntekijä)

Asiakaskohtaisuus yli rajojen

Erityisesti interventionistista, usein yksilön minuuteen
kohdistuvaa, yksilötyötä tekevät organisaatiotoimijat
ovat irrallaan asiakkuuden kokonaisanalyysista ja
siihen tarvittavasta tiedonkulusta ja uuden tiedon
tuottamisesta. Perusterveydenhuolto, perheneuvola ja
terveyskeskuksen psykiatrinen yksikkö toimivat
erillään muista palvelujen tuottajista, vaikka hankkeen
asiakastapauksissa oli näihin useampia linkityksia.
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(Based on Stacey, 1999; Wilson & Holt, 2001)

2  Kohteen kompleksisuus

n Uuden monitoimijaisen palveluparadigman taustalla on
asiakastyössä käsiteltävien asioiden ja arjen lisääntyvä
monimutkaisuus, helposti pitkittyvät prosessit, erilaiset
seuraamusketjut ja niiden risteytyminen ja myös kentän
uudenlainen juridisoituminen.

n Lapsilähtöinen toiminta ei yksinkertaista, vaan
päinvastoin lisää toiminnan kohteen moniaineksisuutta
ja kohteen vaikeutta. Lasten kehitystä tuetaan
useimmiten tilanteessa, jossa perheen erilaiset
sosiaaliset ongelmat kasaantuvat ja kietoutuvat yhteen.

Asiakkaan toimijuus

n työskentelyprosessiin osallistujat eivät välttämättä jaa
keskenään samoja merkityksiä suhteessa toimintaan,
johon osallistuvat, mutta heille on yhteistä osallistuminen
ja oman ymmärryksen rakentaminen osallistumisestaan.

n Ymmärrykset perustuvat keskinäiseen kommunikaatioon
mutta myös osallistujien omiin aiempiin kokemuksiin
osallistumisestaan eri yhteyksissä ja kytkentöihin, joita
ihmiset kokemuksistaan tekevät. (vrt. JoPo)

3  Vuorovaikutuksessa rakentuva
asiakkuussuhde

n Arki Haltuun –hanke (Väestöliitto): Lapsiperheen arjesta
oli käytännön työssä tunnistettu ”kelluvan arjen” tai
”ajelehtivan arjen” todellisuus (Jonsson, 2006).
Hankkeessa kokeiltiin ”sekvenssikarttaa” ja sen
edellyttämää työskentelymenetelmää asiakkaan kotona
tapahtuvassa perhetyössä.

n Arki Haltuun -hankeen keskeiset työtavat olivat
päivärytmin selvittäminen ja muokkaaminen
sekvenssikartan avulla, yhdessä tekeminen, tarvittaessa
puolesta tekeminen sekä psykososiaalinen tuki.
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Äiti

”Mä yritän masennuksesta toipua ja saada elämää
järjestykseen monella alalla. Niinku niitten lasten kanssa
ja se parisuhde, kun on nyt poissa. Ja raha-asiat ja kaikki,
kaikki on yhtä aikaa. Ja sitten, jos mä yritän jotain aluetta,
niin se muu jää niinku. Et tavallaan mulla ei se
keskittyminen riitä, eikä ajatukset riitä kuin yhteen asiaa.”

Sanna Sekki: käsikirjoitus
”Kompleksisen arjen äärellä – arjen taidot perheiden
hyvinvointia rakentamassa”

Sekvenssikartta

n Välineen ominaisuutena on, että asiakkaan läsnäolo ei
riitä työskentelyn toteutumiseen, vaan edellytyksenä on
myös, että asiakkaalla on oma ja aktiivinen rooli
työvälineen käytössä ja sen muovaamisessa
vastaamaan paremmin oman perheen arjen tilanteita ja
niiden hallintaa. Sekvenssikartta aktualisoituu
perhetyön välineeksi perhetyöntekijöiden ja perheen
vuorovaikutuksessa – sitä ei ole välineenä olemassa
ilman tätä vuorovaikutusta ja asiakkaan omaa osuutta.

n Asiakkaan osallistuminen työskentelyprosessiin
rakentuu välineen käytössä.

Sekvenssikartta
Arviointikeskustelua (Sekki)

Sosiaalityöntekijän mukaan perheen keskeisimmät
ongelmat liittyivät lasten koulusta poissaoloihin ilman syytä
ja epäsäännölliseen vuorokausirytmiin. Sosiaalityöntekijä:
”On ollu tämmöstä koulunkäynnin hankaluutta siinä ja
toisaalta sitten se mikä on vaikuttanu sen koulunkäynnin
hankaluuteen on ollu se että lapsilla on se päivärytmi ja
vuorokausirytmi ollu välillä vähän sekaisin”.
Iltaisin lasten nukkumaanmeno pitkittyi television katselun
tai tietokoneen takia. Äiti koki ongelman, mutta ei pystynyt
puuttumaan asiaan. Työn aikaisen aamuherätyksen vuoksi
hän meni usein ennen lapsia nukkumaan.

Työskentelyyn liittyvää keskustelua (Sekki)

Syksyllä koulun alkaessa perhetyöntekijät kyselivät perheeltä
puuttuvista kurssisuorituksista, jotta viimeisen kouluvuoden
työmäärästä muodostuisi realistinen kuva. Äidillä ja lapsilla ei
ollut puuttuvista suorituksista selkeää kuvaa. Lapsi: ”Se
opettaja selittää nää ihmeellisesti, se sano esimerkiksi että
liikunnasta ei tartte tehä mitään. Mut mä oon saanu niin
paljon huonoja numeroita kun mä en oo ollu paikalla.”
Perhetyöntekijä pyysi perheeltä lupaa ottaa yhteyttä
opettajaan tilanteen selvittämiseksi, koska puuttuvien
suoritusten tekemiseen tarvittaisiin erillinen suunnitelma.

Työskentelyyn liittyvää keskustelua (Sekki)

Hankkeen tiimipalaverissa päätettiin lasten koulunkäynnin
ohella kiinnittää enemmän huomiota myös äidin osuuteen
lasten huoltajana ja kasvattajana. Perhetyöntekijät ottivat
asian esille seuraavalla kotikäynnillä ja samalla rohkaisivat
äitiä lasten kouluun liittyvien asioiden hoitamisessa.
Perhetyöntekijä: ”Kannattaa kysyä opettajalta, äiti, sun. Sä ite
ymmärrät ainakin, sit vähän, tiiät missä kysellä lapsia ja
muistuttaa asioista.” Äiti kirjasi ylös keskustelun aikana useita
asioita, joista opettajan kanssa tulisi keskustella. Ja kävi
opettajan kanssa keskustelun.
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Hankkeen päättymisen jälkeen (Sekki)

Toisella seurantakäynnillä kävi ilmi, että toinen lapsista oli
saanut peruskoulun päästötodistuksen aikataulussa ja
aloittanut jatko-opinnot. Toinen lapsista oli piakkoin
saamassa päästötodistuksen. Äiti koki edelleen ongelmia
jaksamisessaan. Perhetyö jatkoi perheessä jonkin aikaa
hankkeen työskentelyn jälkeen.

Arjen kontekstuaalisuus

n Sekvenssikarttatyöskentely toi esiin työskentelyn kohteiden
kontekstuaalisesti rakentuvan luonteen. Perheiden tilanteet
muuttuivat kotikäyntien välillä, eikä kotikäynnille aiemmin
suunniteltujen sisältöjen toteuttaminen ollut tällöin mahdollista,
myös perheen voimavaroissa tapahtuneiden satunnaisten tai
pitempiaikaisten muutosten vuoksi.

n ” Miten kombinoida ikään kuin käytännöllisiä instrumentteja
sisältävä työ sen kaltaiseen työhön, jossa henkilön
itsehavainnointi ja itseymmärrys samalla kertaa voivat
lisääntyä.” (M. Leiman /Joensuun yliopisto)

4 Perhetyön ja -kuntoutuksen kohteena
kehitysprosessi

n Arjen haltuunottoa ryhdyttiin käsitteellistämään
kehitysprosessina. Se tulkittiin lähikehityksen vyöhykkeen
avulla (Vygotsky) sosiaalisten suhteiden alueeksi, jossa kehitys
ja uuden oppiminen tapahtuvat.

n Inhimillinen välittäjä, joka toteutui työntekijän ja asiakkaan
kohtaamisena, oli oleellinen sekvenssikartan käytön
yhteydessä. Kohtaamisessa paitsi tutkittiin, tulkittiin ja annettiin
merkityksiä tapahtumille ja toimintatilanteille myös jaettiin
tunteita, osoitettiin myötätuntoa ja rakennettiin luottamusta
asiakkaan ja työntekijän välillä.

Toiminnan uudelleen välittyminen

n Toiminnan uudelleen välittymisen ja samalla arjen
haltuunoton kehitysprosessin avaintekijäksi muodostui
asiakkaan sosiaalisen toimijuuden rakentuminen ja
kokeminen LKvyöhykkeellä.

n Arjen haltuunottoa edistivät seuraavat prosessit: aito
vuorovaikutus (sekvenssikartta), perhetyöntekijöiden
muutosehdotusten kokeminen merkityksellisenä, tietoinen
toisin tekeminen arjessa, oman muutostarpeen
tunnistaminen sekä perheen vastuun kasvattaminen
työskentelyn edetessä. (Sekki, käsikirjoitus)

Arvioinnin kohteen sisäiset ristiriidat

n Tutkimukset kyseenalaistavat ajatuksen, että ihmisten
toiminta olisi täydellisesti ennalta suunniteltavissa ja
toteutuisi tehtyjen suunnitelmien mukaan. Ristiriita tavoite-
orientoituneen työskentelyn ja tilanteen mukaisen
joustavuuden välillä.
n Tarvitaan käytäntöjä tavoitteiden uudelleen asettamiseen

(vrt. Sekvenssikartta)

n Ristiriita moniäänisyyden rakentamisen sekä erilaisten
näkemysten tuottamien konfliktien välillä.
n Tarvitaan yhdessä toimimisen käytäntöjä ja erilaisten

tietolähteiden edellyttämää dialogia (vrt. Hallamaa: Yhdessä
toimimisen etiikka 2017)

Arvioinnin kehittämisalueet

Ø Työskentelyä edeltävän tilanteen ja tuen tarpeen
arviointia on selkiytettävä suhteessa lastensuojelun
työprosessiin?

Ø Millaisilla arviointimenetelmillä ja mistä
viitekehyksestä käsin arviointia tehdään vaatii
selventämistä ja kehittämistä?

Ø Miten perhetyöntekijöiden lähityössä tuottama tieto
saadaan täydentämään sosiaalityöntekijöiden
kokoavaa työtä?

Ø Mikä on (dokumentoidun) tiedon merkitys
päätöksenteossa?


